Інформація про істотні умови та вартість кредитів, які надаються членам КС
«Український ощадний центр»
І. Кредит
1. Максимальна сума кредиту – 400 тис. грн.
2. Строк кредиту – до 24 місяців включно.
3. Цільове призначення кредиту - споживчий кредит, а саме кредит на придбання аудіо-,
відеопобутової техніки та комп’ютерів, придбання автотранспорту, кредит на інші
потреби.
4. Забезпечення по кредиту 1) застава; 2) порука.
5. Вартість кредиту - 60% (шістдесят) відсотків річних на залишкову суму кредиту. Якщо
заставою є майнові права на внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок – розмір процентів за користуванням кредитом визначається за формулою ставка по внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок + 5% річних
на залишок заборгованості за кредитом. При цьому, сума наданого кредиту не може
бути більшою як 70 % від внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок. Для прикладу, якщо член спілки розмістив депозит на суму 100 тис. грн. на 12
міс. під 18% річних, то він може одержати протягом дії депозитного договору кредит на
максимальну суму 70 тис. грн. під 23% річних.
6. Додаткові платежі по супровідних послугах для оформлення та супроводу кредитів,
будь-які платежі посередників, інші витрати, які має оплатити позичальник – відсутні.
7. Тип ставки – фіксована.
8. У разі нотаріального оформлення застави загальні витрати по кредиту можуть бути
збільшені на витрати по нотаріальному оформленню кредитів відповідно до тарифів
обраного нотаріуса.
9. Реальна річна процентна ставка по кредиту складає 60% ( шістдесят) відсотків річних
без урахування витрат по нотаріальному оформленню кредитів (у разі наявності). У разі
оформлення кредиту під заставу депозиту – ставка депозиту + 5% річних. В
приведеному прикладі в п. 4 реальна річна процентна ставка складає 23% річних.
10. Дострокове погашення – позичальник має право в будь-який час, повністю або
частково достроково погасити кредит.
11. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту - кредит з періодичною
сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається
незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж
включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину
кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної
суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.
12. Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою або частинами.
13. Видача кредитів кредитів здійснюється:
- В межах 50 тис. грн. в день – через касу відділення кредитної спілки;
- В межах та більше 50 тис. грн. в день –з розрахункового рахунку кредитної спілки
на карточку члена спілки.
.

ІІ. Револьверна (поновлювана) кредитна лінія
1. Максимальний ліміт кредитної лінії – до 800 тис. грн.
2. Строк кредитної лінії – до 24 місяців включно.
3. Цільове призначення кредитної лінії - споживчий кредит, а саме кредит на придбання
аудіо-, відеопобутової техніки та комп’ютерів, придбання автотранспорту, кредит на
інші потреби.
4. Забезпечення по кредитної лінії 1) застава; 2) порука.
5. Вартість кредиту - 48% (Сорок вісім) відсотків річних на залишкову суму кредиту.
6. Додаткові платежі по супровідних послугах для оформлення та супроводу кредитної
лінії, будь-які платежі посередників, інші витрати, які має оплатити позичальник –
відсутні.
7. Тип ставки – фіксована.
8. У разі нотаріального оформлення застави загальні витрати по кредитній лінії можуть
бути збільшені на витрати по нотаріальному оформленню кредитної лінії відповідно до
тарифів обраного нотаріуса.
9. Реальна річна процентна ставка по кредиту складає 48% (сорок вісім) відсотків річних
без урахування витрат по нотаріальному оформленню кредитної лінії (у разі наявності).
10. Дострокове погашення – позичальник має право в будь-який час, повністю або
частково достроково погасити залишок заборгованості по кредитній лінії повністю або
частково.
11. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту – щомісячно «рівними
долями» (ануітетом). В залежності від заборгованості по кредитній лінії в процесі
видачі кожного траншу по кредитній лінії розраховується сума платежу по кредитній
лінії.
12. Транші в межах кредитної лінії надаються члену кредитної спілки однією сумою або
частинами.
13. Видача траншів в межах кредитної лінії здійснюється:
- В межах 50 тис. грн. в день – через касу відділення кредитної спілки;
- В межах та більше 50 тис. грн. в день –з розрахункового рахунку кредитної спілки
на карточку члена спілки.

